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milí čitatelia,
máj bol v znamení pozvoľného návratu do práce. 

po presťahovaní sa do Westendu, vybalení sa a náj-
dení svojich vecí sme sa museli vyrovnať s niečím, 
čo bolo ešte donedávna roky rokúce samozrejmosťou 
– pravidelným príchodom do práce. kládlo to opätov-
ne nároky na ohľaduplnosť, keďže väčšina aktivít, 
stretnutí a pracovných skupín sa ešte stále odohráva-
la v online prostredí a niekedy to u nás v „open space 
dátovky“ vyzeralo viac ako v nejakom call centre... ale 
niečo podobné asi zažívate aj vy. na druhej strane, 
osobný kontakt pomohol (vy)riešiť viaceré otvorené 
otázky, ktoré sa nie vždy dajú dobre prediskutovať on-
line – ako príklady uvediem otázky princípu referenč-
nosti údajov, kvality údajov či zverejňovania potenci-
álne citlivých údajov vo formáte otvorených údajov. 
keďže ani interne na to nemáme jednoznačné názory, 
tak sa teším, že sa nám darí udržiavať pravidelné 
stretnutia pracovných skupín, na ktorých o takýchto 
témach chceme ďalej diskutovať.

udalosťou predchádzajúcich dní je bezpochy-

by schválenie novely zákona proti byrokracii (QW3) 
vládou sr a jej pokračovanie v ďalšom legislatívnom 
procese – príprava „prvého“ čítania v národnej rade 
sr. Tým sa skončila, ako sa zdá, tá jednoduchšia prá-
ca. Okamžite po schválení vládou sme spustili kroky 
na prípravu implementácie tejto novely z technické-
ho pohľadu – predsa len ide o odstránenie viac ako 
20 okruhov výpisov, potvrdení či dokumentov, pričom 
je to niekoľkomiliónový projekt, na ktorý máme asi 
šesť mesiacov (v porovnaní s inými, podobne veľkými 
národnými projektmi, ktoré trvajú viac ako dva roky...).

Okrem pracovných skupín sme pre vás pripravili 
napríklad aj nové online školenie na tému dátovej 
kvality, ktoré bude kombinovať predpripravené krátke 
vzdelávacie videá s následnou diskusiou a dovysvet-
ľovaním. O pár dní spustíme prihlasovanie. zatiaľ si 
predbežne zarezervujte termín 29. júna predpoludním. 
koncom júna by mala byť spustená aj dopytová výzva 
na manažment údajov inštitúcií verejnej správy. O jej 
detailoch sa dočítate v tomto newslettri.
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ÚDAJE K NOVEJ TEhOTENSKEJ DÁVKE 
BUDÚ DOSTUPNÉ CEZ PORTÁl OVERSI

ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a investícií koordinovalo proces 

sprístupnenia údajov o novej tehotenskej 
dávke vyplácanej sociálnou poisťovňou 
do nadrezortného is centrálnej správy 

referenčných údajov (csrÚ) a jeho 
elektronického portálového riešenia Oversi, 

ktorých je správcom pre potreby úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny.

dávka „Tehotenské“ je nová dávka nemo-
cenského poistenia, ktorá sa poskytuje od 
1. apríla 2021. nárok na ňu si uplatňujú te-
hotné ženy, ktoré sú poistenkami sociálnej 
poisťovne prostredníctvom žiadosti priamo 

v sociálnej poisťovni. cieľom dávky je pokryť zvýšené 
výdavky budúcej matky v tehotenstve. prvýkrát sa táto 
dávka vyplácala tehotným ženám v máji 2021. 

v praxi sa vykonali technologické, metodické 
a procesné úpravy v zmysle ustanovení zákona proti 
byrokracii a to tak, že matky pri predkladaní žiados-
tí na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nemusia 
dokladovať poberanie tehotenskej dávky. 

Tomáš  
Lučenič

Tehotné ženy pre účely schválenia, resp. posúde-
nia napr. kompenzačnej dávky, dávky v hmotnej núdzi, 
posúdenie formulárov životného minima z dôvodu 
výplaty dotácií na stravu a školské pomôcky atď. už 
nemusia predkladať na Úpsvar potvrdenie zo sociál-
nej poisťovne o poberaní tehotenskej dávky. pracovní-

ci Úpsvar si pri prepočte príjmu žiadateľky z dôvodu 
zistenia nároku na príslušnú dávku cez portál Oversi 
preveria poberanie tejto dávky bez dokladovania lis-
tinného potvrdenia. 

v praxi to znamená, že žiadateľka už nemusí ísť 
osobne na pobočku sociálnej poisťovne, vyžiadať si 

potvrdenie o poberaní tehotenskej dávky a následne 
ho doručiť na Úpsvar. v zmysle sprístupnenia údajov 
o poberaní tehotenskej dávky zo sociálnej poisťovne 
do csrÚ a prístupných cez Oversi si tieto údaje od 
mája 2021 úrady práce, sociálnych, vecí a rodiny ove-
rujú elektronicky.
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aktívnym prístupom sa dátovej kancelárii podarilo 
presadiť revolučné zmeny v oblasti príspevku pri 
narodení dieťaťa ako štátnej sociálnej dávky.
ich výsledkom bude, že mamičky ako oprávnené osoby 
dostanú tento príspevok od štátu úplne proaktívne 
bez nutnosti absolvovania doterajšej byrokratickej 
procedúry žiadosti a následného konania na úradoch 
práce, sociálnych vecí a rodiny. 

dátovej kancelárii sa podarilo v spolupráci s rezor-
tom zdravotníctva a rezortom práce vytvoriť legisla-
tívne predpoklady na to, aby štát pri narodení dieťaťa 
vyšiel v ústrety mamičkám a vyplácal príspevok pri 
narodení dieťaťa bez akýchkoľvek doterajších zbytoč-
ných papierovačiek.

celé konanie o príspevku sa od apríla 2022 plne 
digitalizuje bez toho, aby musela mamička ako 
oprávnená osoba o príspevok žiadať a dokladovať 
splnenie množstva súvisiacich podmienok formou 
rôznych listinných príloh, ako sú rodný list dieťaťa, 
vyhlásenie o bydlisku, potvrdenia od ošetrujúceho 
lekára dieťa a matky týkajúcich sa uzatvorenia 
dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
a o absolvovaní pravidelných prehliadok, o dožití sa 
28 dní, o prihlásení na povinné zdravotné poistenie, 
oznámenia čísla účtu, kam má byť príspevok 
vyplatený a pod. 

príslušné zmeny sa premietli do zákona 
o príspevku pri narodení dieťaťa prostredníctvom 
novely zákona proti byrokracii v rámci tretej vlny 
antibyrokratických opatrení schválených vládou sr 
dňa 26. mája 2021.

s cieľom úspešnej aplikácie legislatívnych úprav 
do praxe bude nevyhnutné integrovať a sprístupniť 
údaje zo zdravotníckych zariadení (pôrodníc) a od 
ošetrujúcich lekárov (gynekológov, pôrodníkov, 
pediatrov) pre informačný systém riadenia sociálnych 
dávok spravovaného rezortom práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktorý príspevok vypláca. zároveň bude 
nevyhnutné integrovať údaje o účtoch a adresách, 
na ktoré sociálna poisťovňa a školy vyplácajú tzv. 
„tehotenské“ dávky a štipendiá. 

Obdobný prístup chce mirri a dátová kancelária 
presadiť aj vo vzťahu k digitalizácii ďalších 
životných situácií a postupne tak dosiahnuť 
ideálny stav, že služby štátu budú plne proaktívne 
a bezpapierové. 

O PRíSPEVOK PRI NARODENí DIEťAťA Už NEBUDE TREBA žIADAť

súčasný stav budúci stav (od 1.4.2022)

Andrej 
Hajdúch
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DOPYTOVÁ VÝZVA

Milan  
Andrejkovič

piate kolo dopytovej výzvy 
manažment údajov inštitúcií 
verejnej správy
dátová kancelária v spolupráci 
s pracovnými skupinami 
pripravila ďalšie kolo dopytovej 
výzvy, ktorá má za primárny cieľ 
zvýšiť množstvo disponibilných 
údajov verejnej správy. dopytová 
výzva čiastočne nadväzuje na 
predchádzajúce kolá, ktoré však 
boli zamerané viac na interné 
zavedenie systematického 
manažmentu dát v rámci inštitúcií 
verejnej správy. 

nové kolo má za prioritu ra-
zantne zvýšiť množstvo dostup-
ných údajov, ktoré zverejňujú alebo 
sprístupňujú subjekty verejnej 
správy a naplniť tak súbežne via-
cero cieľov:

1.  ciele strategických dokumen-
tov ako napríklad:
a.  programové vyhlásenie 

vlády sr na roky 2021 – 
2024 v časti informatizácia

b.  národná koncepcia infor-
matizácie verejnej správy

c.  iniciatíva pre otvorené 
vládnutie

d.  Operačný program integro-
vaná infraštruktúra

2.  zlepšenie postavenie sloven-
ska v rámci medzinárodných 
rebríčkov:
a. index dEsi
b. eGov benchmark
c.  Open data maturity index 

(European dataportal)
d. Ourdata index (OEcd)

3.  naplnenie dátových potrieb 
národných projektov v odbor-
nej gescii dátovej kancelárie:
a. dátová integrácia
b.  manažment osobných 

údajov
c.  konsolidovaná analytická 

vrstva
d. Open data 2.0

4.  naplnenie zákonných alebo 
iných relevantných požiada-
viek na dáta:
a. zákon proti byrokracii
b.  (pripravovaný) zákon 

o údajoch
c. zákon o eGovernmente
d. požiadavky verejnosti
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e. high value datasety
f.  publikačné minimum štát-

nej správy či samosprávy.
vzhľadom na upravené zamera-

nie 5. kola výzvy a zostávajúci čas 
do ukončenia možností čerpania 
financií z Operačného programu 
integrovaná infraštruktúra (koniec 
roku 2023, t. j. cca 2,5 roka), došlo 

k viacerým úpravám v podmien-
kach, najmä:

1.  minimálna a maximálna výš-
ka projektu

2.  Typy projektov a oprávnené 
aktivity

3. finančné limity na aktivity
4. Oprávnení žiadatelia
5. bodové kritériá.

1) minimálna a maximálna výška 
projektu

ako sme už spomenuli, čas na 
realizáciu projektov nie je dlhý, 
a tak sú podporované menšie 
a údernejšie projekty, ktoré nebude 
komplikované úspešne dodať načas. 

  spodná hranica bola 
stanovená na 70 000 €, čo 

reflektuje aj na minimálnu 
povinnú projektovú 
byrokraciu v rámci 
„eurofondov“ (realizovať 
menšie projekty pod 70 
000 € je tak už vďaka 
tomu veľmi neefektívne) 
a súčasne aj limity 
verejného obstarávania

  maximálna hranica bola 
stanovená na 500 000 € 
z dôvodu zachovania užšieho 
zamerania projektov, nižšej 
byrokracie pri schvaľovaní 
(projekty nad 1 mil. € majú 
komplikovanejšie pravidlá), 
rýchlejšieho obstarania 
a umožnenia podpory via-

cerých projektov aj menších 
rezortov (aby niekoľko veľ-
kých projektov neodčerpalo 
celú alokáciu na výzvu).

2) kým v predchádzajúcich kolách 
dopytovej výzvy boli určené rôzne 
typy projektov, ktoré sa nakom-
binovali z oprávnených aktivít 
mixom povinných a voliteľných 

Tab. 1.: Odborné hodnotiace kritériá
predmet hodnotenia Typ kritéria spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
doplňujúce kritéria uplatňované iba v rámci výziev na tému manažment údajov inštitúcie verejnej správy.
posudzuje sa, či vďaka projektu budú novosprístupnené prioritné údaje:
 1. referenčné údaje 
  a.  podľa plánu vyhlasovania referenčných údajov (https://datalab.digital/referencne-udaje/plan-vyhlasovania-referencnych-udajov-a-

zakladnych-ciselnikov/ )
  b. údaje vo vzťahu k np dátová integrácia (kód iTms 311071Q565)
 2. moje údaje 
  a. podľa plánu sprístupňovania mojich údajov (https://datalab.digital/moje-udaje/plan-spristupnovania-osobnych-udajov/ )
  b. údaje vo vzťahu k np manažment osobných údajov (kód iTms 311071s146)
 3. analytické údaje 
  a. vo vzťahu k np konsolidovaná analytická vrstva (kód iTms 311071abn5)
 4. Otvorené údaje 
  a. napĺňajúce požiadavky definované v publikačnom minime štátnej správy (https://metais.vicepremier.gov.sk/publicspace?pageid=64716866) 
  b. napĺňajúce požiadavky definované v publikačnom minime samosprávy
  c.  publikované na základe prieskumu dopytu verejnosti (https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vyhodnotenie-prieskumu-dopytu-

verejnosti-po-najziadanejsich-datasetoch-a-api) 
  d. tzv. high-value datasety (Open data a psi smernica).

bodované kritérium
12 bodov

posudzuje sa, v ktorých z uvedených štyroch priorít sa bude projekt realizovať a sprístupňovať údaje:
výsledná hodnota predstavuje súčet bodov za realizované priority, pričom jedna priorita = 3 body

posudzuje sa, či projekt preukázal povinné zverejňovanie alebo využívanie; reálny dopyt; resp. využitie zverejňovaných či sprístupňovaných 
prioritných údajov (podľa kritéria 1):
 1. zákonná povinnosť
 2. dopyt iných inštitúcií verejnej správy, analytických jednotiek
 3.  dopyt verejnosti preukázaný prieskumom dopytu verejnosti na základe úloh iniciatívy pre otvorené vládnutie (akčný plán iniciatívy pre 

otvorené vládnutie, schváleného uznesením vlády sr č. 104/2017) https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vyhodnotenie-prieskumu-
dopytu-verejnosti-po-najziadanejsich-datasetoch-a-api 

 4. využitie údajov v reálnej aplikácií alebo produkte

bodované kritérium
8 bodov

posudzuje sa, či v rámci projektu je:
 1.  preukázaná zákonná povinnosť zverejňovať alebo používať zverejňované alebo sprístupňované údaje = 2 body
 2. preukázaný dopyt po sprístupňovaných údajoch (memorandum, zmluva o spolupráci, žiadosť atď.) = 2 body
 3.  každoročný výstup prieskumu dopytu verejnosti, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády sr pre rozvoj 

občianskej spoločnosti v spolupráci s dátovou kanceláriou ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie sr = 2 body

 4.  využitie v rámci projektu zverejňovaných či sprístupňovaných údajov v reálnej, funkčnej aplikácii alebo  
produkte = 2 body

hodnotí sa, či súčasťou projektu je systematické technologické riešenie dlhodobého zabezpečenia
 1. monitoringu dátovej kvality, 
 2. prevencie vzniku nekvality, 
 3. zvyšovania kvality prioritných údajov (podľa kritéria 1)

bodované kritérium
10 bodov

posudzuje sa, či projekt zabezpečí vysokú kvalitu prioritných údajov nasledujúcimi aktivitami:
 1. zavedenie monitoringu = 1 bod 
 2. prevencia vzniku nekvality = 3 body 
 3. zvyšovanie kvality údajov = 6 bodov
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aktivít, v tomto kole nastalo zjed-
nodušenie. znížil sa podporovaný 
počet aktivít na sedem a zrušili 
sa typy projektov. aktuálne tak 
projekty môžu realizovať tieto 
aktivity:

  a1: čistenie údajov a dosiah-
nutie požadovanej kvality 
dát

  a2: realizácia dátovej integ-
rácie na centrálnu platformu

  a3: zavedenie manažmentu 
osobných údajov a poskytnu-
tie údajov pre službu „moje 
dáta“

  a4: sprístupnenie údajov na 
analytické účely

  a5: automatizovaná tvorba 
a sprístupnenie otvorených 
údajov

  a6: využitie získaných úda-
jov v rámci integrácie na 
centrálnu platformu

  a7: dátová legislatíva;
pričom povinné je realizovať as-

poň jednu z aktivít a2, a3, a4 alebo 
a5, čím sa zabezpečí zvýšenie do-
stupnosti nových údajov. realizácia 
ďalších aktivít je dobrovoľná.

v rámci aktivity a1 sú podpo-
rované také aktivity, ktoré vedú k 

  nastaveniu automatického 
monitoringu (dashboard) 
dátovej kvality v registroch 
a evidenciách

  prevencii vzniku dátovej 
nekvality – automatizované 
kontroly vstupov, vzorce atď.

  aktívneho zvyšovania dáto-
vej kvality – referencovanie, 
linkovanie atď.

aktivita a1 nie je povinná a je 
možné ju realizovať, len ak je 
v projekte realizovaná aspoň jedna 
z aktivít a2, a3, a4, a5. 

v rámci aktivity a2 sú podpo-
rované najmä také činnosti, ktoré 
sprístupnia definované kľúčové 
(referenčné) údaje buď na základe 

  zákonných požiadaviek (zá-
kon proti byrokracii, zákon 
o eGovernmente, zákon 
o údajoch atď.) 

  plánu vyhlasovania referenč-
ných údajov

•  riešenia tzv. životných 
situácií

  potrieb národného projektu 
dátová integrácia.

aktivita a2 umožňuje súčasne 
realizovať aj integráciu na cen-
trálnu platformu (csrÚ) v pozícii 
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rekapitulácia:
minimálna výška projektu 70 000 €
maximálna výška projektu 500 000 €
celková alokácia na 5. kolo 10 000 000 €
počet oprávnených aktivít 7
počet povinných aktivít 1 (aspoň 1 z aktivít a2, a3, a4, a5)
partnerské projekty nie
schéma štátnej pomoci nie
Oprávnení žiadatelia verejná správa, nepodnikateľské subjekty
predpoklad otvorenia výzvy prelom jún/ júl 2021

konzumenta údajov (t. j. čerpanie 
údajov).

aktivita a2 je povinná, ak nie je 
v projekte realizovaná aspoň jedna 
z aktivít a3, a4, a5.

v rámci aktivity a3 sú podpo-
rované práce, ktoré 

  sprístupnia tzv. moje údaje 
v súlade s plánom sprístup-
ňovania mojich údajov

  naplnia potreby národného 
projektu manažment osob-
ných údajov.

moje údaje sú údaje evidované 
v informačných systémoch verejnej 
správy; sú sprístupnené tým, kto-
rých sa tieto údaje týkajú (fyzická 
osoba, právnická osoba), a súčas-
ne plnia povinnosti viažuce sa ku 
konceptu „my data“:

i.  sprístupnenie tzv. mojich 
údajov prostredníctvom ná-
rodného projektu manažment 
osobných údajov alebo pro-
stredníctvom Open api

ii.  logovanie prístupu k mojim 
údajom (kto, kedy, za akým 
účelom, na základe akého 
oprávnenia) a sprístupnenie 
tohto logu

iii.  notifikácia v prípade zmien 
v mojich údajoch

iv.  umožnenie zdieľania mojich 
údajov s tretími stranami.

aktivita a3 je povinná, ak nie je 
v projekte realizovaná aspoň jedna 
z aktivít a2, a4, a5.

v rámci aktivity a4 je možné 
realizovať aktivity, ktoré upravia 
informačné systémy verejnej sprá-
vy tak, aby dokázali sprístupňovať 
dáta z nich hromadne, dávkovo 
(celú databázu, selekty atď.) ako 
analytické údaje (big data) podľa 
potrieb: 

  analytických jednotiek štátu, 
samospráv

  národného projektu konsoli-
dovaná analytická vrstva.

aktivita a4 je povinná, ak nie je 
v projekte realizovaná aspoň jedna 
z aktivít a2, a3, a5.

aktivita a5 je zameraná na au-
tomatizované zverejňovanie otvo-
rených údajov, napĺňajúc najmä:

  publikačné minimum štátnej 
správy

  publikačné minimum samo-
správy

  high value datasety
  požiadavky verejnosti 

(prieskum dopytu)
  národného projektu Open 

data 2.0.
aktivita a5 je povinná, ak nie je 

v projekte realizovaná aspoň jedna 
z aktivít a2, a3, a4.

aktivita a6 bola zaradená 
s cieľom podpory vytvorenia alebo 
zmeny produktu, aplikácie, web 
stránky atď., ktorá by využívala 
zverejnené či sprístupnené dáta 
verejnej správy a súčasne im tým 
dodala pridanú hodnotu. podmien-

kou je aj registrácia produktu na 
https://data.gov.sk/apps 

aktivitu a6 je možné realizo-
vať iba v prípade, ak je v projekte 
realizovaná aspoň jedna z aktivít 
a2, a3, a4, a5.

aktivita a7 predstavuje pod-
pornú aktivitu k predchádzajúcim 
aktivitám a je možné ju realizovať, 
ak boli identifikované nejaké legis-
latívne prekážky, ktoré by bránili 
zverejňovať či sprístupňovať údaje 
v rámci projektu. podporované 
sú analytické legislatívne práce 
a tvorba návrhov na zmenu prís-
lušnej legislatívy.

aktivitu a7 je možné realizo-
vať iba v prípade, ak je v projekte 
realizovaná aspoň jedna z aktivít 
a2, a3, a4, a5.
3) finančné limity – boli upravené 
tak, aby reflektovali zameranie 
dopytovej výzvy:

  a1: čistenie údajov a dosiah-
nutie požadovanej kvality 
dát: 

náklady do max. 20 percent 
celkového rozpočtu projektu

  a2: realizácia dátovej integ-
rácie na centrálnu platfor-
mu: 

náklady <= počet is * 15 000 
Eur (is, ktoré boli definované 
v rámci projektu) + náklady <= 
počet OE * 5 000 Eur (OE, ktoré 
boli definované v rámci projektu, 
za účelom poskytovania údajov).

  a3: zavedenie manažmentu 
osobných údajov a poskytnu-
tie údajov pre službu „moje 
dáta“:

náklady <= počet sprístupne-
ných objektov evidencie * 15 000 
Eur

  a4: sprístupnenie údajov na 
analytické účely: 

náklady <= počet sprístupne-
ných objektov evidencie * 15 000 
Eur

  a5: automatizovaná tvorba 
a sprístupnenie otvorených 
údajovv:

náklady <= počet automati-
zovaných publikovaných objektov 
evidencie (kvalita 3) * 6 000 Eur 
+ počet automatizovane publiko-
vaných objektov evidencie (kvalita 
4) * 7 000 Eur + počet automa-
tizovane publikovaných objektov 
evidencie (kvalita 5) * 8 000 Eur

  a6: využitie získaných úda-
jov v rámci integrácie na 
centrálnu platformu

náklady <= 50 000 Eur
náklady spojené s integráciou 

na konzumovanie dát v rámci 
existujúcej aplikácie, resp. na vy-
tvorenie novej aplikácie, produktu, 
ktoré budú využívať dáta zverejne-
né či sprístupnené v rámci aktivít 
a2, a3, a4, a5.

  a7: dátová legislatíva 
náklady <= 30 000 Eur
náklady súvisiace s legislatív-

nou analýzou zverejňovania alebo 
sprístupňovania údajov (aktivity a2 
– a5), resp. spojené s návrhom na 
zmenu legislatívy.
4) Oprávnení žiadatelia

Okruh oprávnených žiadateľov 
je definovaný najmä povinnosťou 
realizácie aspoň jednej z aktivít 
a2, a3, a4 alebo a5 v projekte. sú 
to teda najmä:

1. subjekty štátnej správy
2. subjekty samosprávy
3.  inštitúcie prevádzkujúce 

informačné systémy verejnej 
správy

4. komory
5.  akademická a nezisková obec.
Oprávnenými žiadateľmi nemô-

žu byť: 
  samotné fyzické osoby ani 
  právnické osoby založené za 

účelom podnikania (dosaho-
vania zisku).

po konzultácií so sOrO nie 
sú umožnené partnerské projek-
ty s neziskovými organizáciami 
(v rámci aktivity a6, ako to bolo 
pôvodne plánované), ale nepodni-

kateľské subjekty môžu byť samy 
žiadateľmi, ak dokážu splniť pod-
mienky tejto výzvy.
5) Odborné hodnotiace kritériá

dátová kancelária vypracovala 
a skonzultovala v spolupráci s pra-
covnými skupinami (k9.4 lepšie 
dáta, dátoví kurátori atď.) návrh 
odborných hodnotiacich kritérií, 
pomocou ktorých budú hodnotite-
lia hodnotiť predkladané projekty/
žiadosti o nfp. Tieto hodnotiace 
kritériá schválil monitorovací vý-
bor Opii koncom mája.

Odborné hodnotiace krité-
riá predstavujú spolu 30 bodov 
(Tab. 1.) z celkových 100, ktoré 
môže projekt maximálne získať pri 
odbornom hodnotení:

Otvorenie 5. kola dopytovej vý-
zvy je naplánované na prelom júna 
a júla 2021. sledujte našu web 
stránku datalab.digital a naše so-
ciálne siete, aby ste zachytili aktu-
álny vývoj v podmienkach dopyto-
vej výzvy – v článku prezentované 
informácie sa ešte môžu upresňo-
vať, doplňovať alebo meniť.

DATAlAB NEWSlETTER MÁJ 2021 _____ 8

ODBORNÉ ČlÁNKY

https://data.gov.sk/apps


REFERENČNÉ ÚDAJE

pripravujeme aktualizáciu plánu 
vyhlasovania referenčných údajov 
na pôde dátovej kancelárie pri-
pravujeme aktualizáciu plánu 
vyhlasovania referenčných údajov, 
ako aj súvisiaci návrh optimalizá-
cie životného cyklu referenčného 
údaja od jeho zaradenia do plánu 
až po jeho úspešné referencovanie 
konzumentmi. aktualizácia plánu 
a špecifikácia procesu jeho napĺ-

ňania sa uskutočňuje za účasti os-
tatných subjektov verejnej správy 
prostredníctvom nadrezortnej pra-
covnej skupiny k 9.4 lepšie dáta.

naším hlavným zámerom je 
úspešná regenerácia a násled-
né schválenie zoznamu dátových 
setov v predmetnom pláne, pri 
ktorých je ambíciou ich čo najskor-
šie vyhlásenie za referenčné údaje. 
sekundárnym úsilím nie je prijatie 
plánu vyhlasovania referenčných 
údajov od stola v dátovej kancelá-
rii mirri, ale predovšetkým kolek-
tívne prijatie jeho finálnej podoby 
naprieč subjektmi verejnej správy 

vstupujúcimi do celého životného 
cyklu referenčného údaja. 

dlhodobejším a zároveň ná-
ročnejším cieľom nie je zaradenie 
dátových setov do plánu vyhla-
sovania na ohraničené najbližšie 
obdobie (napr. návrh plánu na 
jeden alebo dva roky), ale identi-
fikovanie podstatnej množinu dát 
s potenciálom referečnnosti k jej 
vyhláseniu za referenčné údaje. 
do analýzy k identifikácii, resp. 
určenia tejto množiny dát by mali 
vstupovať najmä informácie o po-
tenciálnom počte konzumentov 
alebo aj súvis ich použitia v kon-

krétnych digitalizovaných život-
ných situáciách. rovnako tak aj 
samotná prioritizácia zaradených 
dátových setov v pláne vráta-
ne časového aspektu vo vzťahu 
k vyhlasovaniu nových referenč-
ných údajov by mala odzrkadľovať 
možnosti vlastníkov daných dát, 
potreby ich konzumentov, stav 
digitalizácie životných situácii 
a v konečnom dôsledku potreby 
napĺňania princípu „jedenkrát 
a dosť“. 

plán vyhlasovania referenč-
ných údajov, resp. vyhlasovanie 
referenčných údajov, sa usku-

točňuje podľa určeného procesu. 
naším zámerom je paralelne 
s tvorbou nového plánu vyhlaso-
vania referenčných údajov op-
timalizovať aktuálne nastavený 
proces a exaktne zašpecifikovať 
optimalizovaný proces vyhlaso-
vania referenčných údajov v jeho 
časovej postupnosti. následným 
krokom a cieľom bude zadefino-
vanie bodov a sledovanie povin-
ností v časovej línii vyplývajúcich 
z vyhlásenia nových referenčných 
údajov. znamená to špecifikáciu 
životného cyklu referenčného 
údaja od jeho zaradenia do plánu 

vyhlasovania až po jeho úspešné 
referencovanie konzumentmi. Ob-
dobne ako pri aktualizácii plánu 
vyhlasovania referenčných úda-
jov, tak aj pri špecifikácii procesu 
jeho napĺňania je naším úsilím 
kolektívna zhoda naprieč subjekt-
mi verejnej správy vstupujúcimi 
do životného cyklu referenčného 
údaja.

v nasledujúcom čísle náš-
ho newslettra vám predstavíme 
schválený plán vyhlasovania 
referenčných údajov a špecifiká-
cie procesu jeho napĺňania prijatý 
kolektívnym konsenzom. 

Jozef  
Antoš
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OTVORENÉ ÚDAJE 

Matej 
Kučera

najžiadanejšie datasety sa stali 
súčasťou publikačného minima 
štátnej správy
zverejňovanie otvorených údajov 
je jednou z priorít programového 
vyhlásenia vlády slovenskej repub-
liky na roky 2020 – 2024 v oblasti 
informatizácie. jedným z cieľov 
je dosiahnuť jednoduchý prístup 
k informáciám a údajom, a to práve 
prostredníctvom ich sprístupňova-
nia.

Úrad splnomocnenca vlády sr 
pre rozvoj občianskej spoločnosti 
v spolupráci s dátovou kanceláriou 
každoročne od roku 2017 vykoná-
va prieskum dopytu verejnosti po 
najžiadanejších datasetoch, ktoré 
by štátna správa mala zverejniť. 
cieľom je podporiť a stimulovať 
podnikateľské prostredie, aktivitu 

a kreativitu akademickej a vedec-
kej obce, neziskových organizácií 
i individuálnych občanov prostred-
níctvom zverejňovania potrebných 
a užitočných dát zo strany štátnej 
správy so zámerom podpory princí-
pov otvoreného vládnutia.

publikačné minimum štátnej 
správy patrí medzi strategické 
priority informatizácie verejnej 
správy v oblasti sprístupňovania 
otvorených údajov. cieľom je, aby 
inštitúcie verejnej moci podľa 
svojich povinností sprístupnili 

definovanú množinu údajov, t. j. 
datasetov, vo formáte otvorených 
údajov, čiže v definovanej forme 
a definovaným spôsobom. 

zverejňovanie datasetov, ktoré 
vyšli z prieskumu ako odbornou ve-
rejnosťou najviac žiadané, sú veľmi 

dôležitou súčasťou témy otvore-
ných údajov. počas roku 2020 dá-
tová kancelária vypracovala návrh 
zoznamu datasetov publikačného 
minima štátnej správy, ktoré budú 
rozdelené do troch fáz z hľadiska 
časovej povinnosti ich zverejňova-

nia. do prvej fázy zaradila dataset 
s názvom „dataset najžiadanejších 
otvorených údajov Ovm“. 

pre bližšiu predstavu, ako bude 
vyššie spomínaný dataset pub-
likačného minima vyzerať, uvá-
dzame v tabuľke jeho štruktúru. 
Údaje sú vyplnené za ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie a sú tam uvedené 
datasety, ktoré boli najviac žiada-
né odbornou verejnosťou práve od 
mirri. 

zverejňovanie datasetu bude 
povinné a mal by sa aktualizovať 
jedenkrát ročne. kvalita spomína-
ného datasetu by mala byť mini-
málne tri hviezdičky (csv). 

pevne veríme, že zaradenie 
tohto datestu do publikačného 
minima pomôže tomu, aby bolo 
v budúcnosti sprístupnených čo 
najviac dát, ktoré si odborná verej-
nosť žiada a aby to bolo v súlade 
s plnením úlohy akčného plánu 
iniciatívy pre otvorené vládnutie.

id name organization organization name description landingpage published

mirri_dataset_01 Otvorené dáta k implementácii EŠif za roky 2014-2020 – 
iTms2014+ 50349287 „ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie sr“
„podrobné údaje o eurofondoch (v zmysle čo najdlhšieho časového radu dát, ako aj 
čo najpodrobnejšie dáta/ideálne aj s geolokáciou finálneho beneficienta)“

„https://data.gov.sk/dataset/otvorene-data-k-implementacii-esif-za-
roky-2014-2020-itms2014„ 1. 7. 2017

mirri_dataset_02 „dáta k implementácii Štrukturálnych fondov a kohézneho 
fondu v sr c programovom období 2007-2013“ 50349287 „ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie sr“
„podrobné údaje o eurofondoch  (v zmysle čo najdlhšieho časového radu dát, ako aj 
čo najpodrobnejšie dáta/ideálne aj s geolokáciou finálneho beneficienta)“

https://data.gov.sk/dataset/data-k-implementacii-strukturalnych-
fondov-a-kohezneho-fondu-v-sr-v-programovom-obdobi-2007-2013 12. 3. 2018

Tab. 1.: dataset: najžiadanejšie otvorené údaje Ovm
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MIChAl MIKUš

pripravili sme  
pre vás vlastný 
youTube kanál.

na ňom vás 
oboznámime s našou 

činnosťou, 
pracovnými skupinami, 
ale pripravíme pre vás 

aj zaujímavé vzdelávacie 
videá a návody. 

sledujte dáta 
na youTube!

DÁTOVÁ 
KANCElÁRIA

SA VÁM PRIhOVÁRA

Už AJ SlOVOM 
A OBRAZOM

predbežná alokácia je 10 mil. €.
podporované projekty by mali mať rozpočty  

medzi 70 000 € až 500 000 €

sledujte datalab.digital
v júni pripravujeme

spustenie novej dopytovej výzvy 
zameranej na manažment údajov,

ktorá bude financovaná z Operačného programu 
integrovaná infraštruktúra.

výzva je zameraná najmä na zverejňovanie či 
sprístupňovanie referenčných údajov, analytických 

údajov, mojich údajov či Otvorených údajov.

sledujte nás aj na facebooku,  
aby ste získali aktuálne informácie.

michal mikuš pôsobí v dátovej kancelárii od marca 
tohto roku na pozícií právnika. náplňou jeho práce je 
zastrešovanie právnych aspektov spojených s realizá-
ciou národných projektov v gescii dátovej kancelárie 
(dátová integrácia, centrálna integračná platforma, 
manažment osobných údajov, konsolidovaná ana-
lytická vrstva, Open data 2.0) vrátane legislatívnej 
činnosti.

michal vyštudoval právo na univerzite karlovej 
v prahe. v roku 2018 vydal knihu stop nezákonným 
pokutám. Od roku 2017 až do konca roku 2020 pôsobil 
ako advokátsky koncipient v niekoľkých advokátskych 
kanceláriách, kde nadobudol právne skúsenosti. 

vo voľnom čase sa venuje funkčnému tréningu 
a behu, zaujíma sa o vedu, filozofiu a hudbu, 
má rád varenie a barmanské aktivity.

PREDSTAVUJEME
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https://www.youtube.com/channel/UCF-rmyKJ9pE49CP8-rUi4mQ
https://www.youtube.com/channel/UCF-rmyKJ9pE49CP8-rUi4mQ
https://datalab.digital/
https://www.facebook.com/datalabSK/%3Fshow_switched_toast%3D0


REFERENČNÉ ÚDAJE 

Meno 
Priezvisko

datalab.digital
datalab.community
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